
Veri sayfası

HP 205 G4 24 All-in-One Bilgisayar
Uygun fiyatlı all-in-one

Uygun fiyatlı HP 205 24 All-in-One
bilgisayarın işe yönelik sade ve kusursuz
tasarımı çalışma alanınızda harika görünür.
İsteğe bağlı hızlı AMD Ryzen™ işlemci,  işleri
halletmenize yardımcı olurken 23,8 inç
diyagonal ekran ekip çalışması için geniş
görüntüleme alanı sağlar.

HP, işletmeler için Windows 10 Pro'yu
öneriyor

HP, işletmeler için Windows 10 Pro'yu
önerir
Ekran Boyutu: 23,8 inç diyagonal

Şık ve profesyonel tasarım

En yeni tasarımımız olan üç tarafı mikro kenarlı zarif ekranla donatılmış HP
205 24 AiO bilgisayarla uygun fiyata masanızda yer açın. Kolay kurulum için
tasarlandı: Ambalajından çıkarın, yerleştirin, fişe takın ve çalışmaya başlayın.

Çalışmaya hazır

Harika bir fiyatla günlük işlerin üstesinden gelen isteğe bağlı güçlü AMD
Athlon™ ve Ryzen™ işlemciyle  güvenle çalışın.

Esnek ve etkileyici teknoloji
HP 205 24 AiO bilgisayar iş ihtiyaçlarına uygun esnek seçenekler sunar.
Etkileyici AMD işlemciler,  farklı hızlarda SSD sürücüler,  yüksek kapasiteli
HDD  ve 32 GB'a kadar  genişletilebilir bellek seçenekleri arasından tercih
yapın.

Harika video ve gizlilik

5 MP açılabilir web kamerasıyla olağanüstü detaylı görüntüler ve videolar
çekerken gizliliğinizi de koruyun. Kullanımı kolay, açılabilir web kamerası
yalnızca kamera yüksek konumda olduğunda çalışır. Kazayla veya kötü amaçlı
kayıtları engellemek için kamerayı aşağı iterek kapatın.

İşletmenizin geleceğini güvence altına alın. HP bilgisayarlar, Windows 10 Pro
işletim sisteminin özelliklerinden en iyi şekilde yararlanarak sizi güncel
güvenlik tehditlerine karşı korur ve işletmeniz için yönetim ve üretkenlik
özelliklerini en üst düzeye çıkarır.
Yer kazandıran bu AiO çalışma ve alanınıza ve kullanım şeklinize uyum sağlar.
23,8 inç diyagonal ultra geniş izleme açılı ekran iş arkadaşlarınızla ve
müşterilerle kolayca işbirliği yapmanıza olanak tanırken yerleşik web
kamerası, hoparlörler ve mikrofon da çervimiçi işbirliğini kolaylaştırır.
23,8 inç yansıma önleyici diyagonal ekran ile ideal bir çalışma alanı hazırlayın.
Kablosuz bağlantı sayesinde dağınıklıktan kurtulun.
Tümleşik SD kart, bilgisayardaki verilerinizi çeşitli ortam türlerine kolayca
aktarmanıza olanak tanır.
Aradığınız her şeyi elinizin altında tutarak üretkenliği %35'e varan oranlarda
artırın. Harici ekran desteğiyle tüm çalışmalarınız için yeterince ekran alanı
elde edin.
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HP 205 G4 24 All-in-One Bilgisayar Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 – HP, iş için Windows 10 Pro önerir
Windows 10 Home 64
Windows 10 Pro 64 (yalnızca Ulusal Eğitim sürümü)
FreeDOS

İşlemci ailesi AMD Athlon™ işlemci; AMD Ryzen™ 3 işlemci; AMD Ryzen™ 5 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler

AMD Athlon™ Silver 3050U (2,3 GHz temel saat frekansı, 3,2 GHz'e kadar max boost saat frekansı, 1 MB L2
önbellek, 2 çekirdek); AMD Ryzen™ 3 3250U (2,6 GHz temel saat frekansı, 3,5 GHz'e kadar max boost saat
frekansı, 1 MB L2 önbellek, 2 çekirdek); AMD Ryzen™ 5 3500U (2,1 GHz temel saat frekansı, 3,7 GHz'e
kadar max boost saat frekansı, 4 MB L3 önbellek, 4 çekirdek)

Parklaklık 250 nit

Form faktörü All-in-one

Maksimum bellek
32 GB DDR4-2666 SDRAM 
2666 MT/sn'ye varan aktarım hızları.

Bellek yuvaları 2 SODIMM

Dahili depolama
256 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
128 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
500 GB en fazla 2 TB 7200 rpm SATA HDD

Optik sürücü HP 9,5 mm İnce DVD Yazıcı 

Ekran
60,45 cm (23,8") diyagonal FHD IPS geniş ekran LCD yansıma önleyici WLED arkadan aydınlatmalı, 250 nit
(1920 x 1080)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik: AMD Radeon™ Vega Grafik Kartı

Ses
Realtek ALC3247 codec, yüksek performanslı dahili hoparlör, birleşik mikrofon/kulaklık jakı, arka giriş ve
çıkış bağlantı noktaları (3,5 mm)

Genişletme yuvaları
1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 SATA depolama konektörü (WLAN için 1 M.2 yuvası ve depolama için 1 M.2 2280
yuvası.)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Arka: 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB 5 Gbps veri aktarım hızı; 1
HDMI çıkışı 1.4; 2 USB Type-A 480 Mbps veri aktarım hızı
Alt: 1 adet 3'ü bir arada SD kart okuyucusu

Giriş aygıtları Evrensel USB kablolu klavye ; Evrensel USB kablolu optik fare ;

İletişim
LAN: Tümleşik Realtek RTL8111HSH-CG GbE ; WLAN: Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve
Bluetooth® M.2 birleşik kartı; Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® ve Bluetooth® M.2 birleşik
kartı ;

Sürücü Bölümleri Bir 3,5" HDD

Kamera Tümleşik çift dizi dijital mikrofon ve 2592 x 1944 maksimum çözünürlüklü 5 MP açılır web kamerası

Çevresel
Çalışma sıcaklığı: 10 - 35°C;
Çalışma nemi: % 10 - 90 RH;

Güvenlik yönetimi Standart güvenlik kilidi yuvası; Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0

Güç 65 W harici güç adaptörü, %89’a kadar verimlilik

Boyutlar 54,08 x 40,94 x 20,45 cm

Ağırlık 5,85 kg

Çevre şartnameleri Düşük halojen

Garanti
1 yıllık (1-1-1) sınırlı garanti ve servis hizmeti, 1 yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar.
Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
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HP 205 G4 24 All-in-One Bilgisayar

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP 3 yıl Sonraki iş günü Yerinde
Yalnızca Masaüstü Bilgisayar
Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde
Donanım Desteği alın.
Ürün numarası: U6578E
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HP 205 G4 24 All-in-One Bilgisayar

Mesaj Altbilgileri

 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrıca satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerekebilir.
Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. http://www.windows.com adresini ziyaret edin.
 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından tüm müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün

yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı için bir ölçüt değildir.
 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen

kullanılamayabilir.
 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrıca satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerekebilir.

Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. http://www.windows.com adresini ziyaret edin.
 Kablosuz erişim noktası ve internet erişimi gerekir. Kullanılabilecek kamusal kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
 "Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays," Koala LL Ergonomics Consulting, 6 Kasım 2012

Teknik Özellikler Altbilgileri

 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrıca satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerekebilir.
Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. http://www.windows.com adresini ziyaret edin.
 Akademik kullanıma yönelik bazı aygıtlar, Windows 10 Anniversary Güncelleştirmesi ile otomatik olarak Windows 10 Pro Education sürümüne güncelleştirilecektir. Özellikler değişiklik gösterir; Windows 10 Pro Education özellik bilgisi için

https://aka.ms/ProEducation adresine bakın.
 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından tüm müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün

yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı için bir ölçüt değildir.
 Max Boost saat frekansı performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir.
 NOT: Ürününüz Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez. Microsoft’un destek politikası uyarınca HP, Intel® ve AMD 7'nci nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini

desteklemez ya da Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini http://www.support.hp.com adresinde sunmaz.
 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Diskin en fazla 30 GB'lık kısmı (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 Optik sürücüler, isteğe bağlı veya ek özelliklerdir. Telif hakkına tabi olan malzemelerin çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Gerçek hızlar değişiklik gösterebilir. Çift Katmanlı medya uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve DVD-ROM

sürücülerinde büyük ölçüde değişiklik gösterir.
 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Wi-Fi 5 (802.11 ac), önceki 802.11 teknik özellikleriyle geriye dönük olarak uyumludur.
 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
 NOT: AMD tümleşik Radeon™ Vega grafik kartı işlemciye göre farklılık gösterir.
 Klavyeler ve fareler isteğe bağlı ya da ek özelliklerdir.
 McAfee LiveSafe™: abonelik gereklidir.
 TPM özelliği, FreeDOS ve Linux ile önceden yapılandırılmış makinelerde desteklenmez.
 Belirli ülkelerde, Windows işletim sistemi ile önceden yapılandırılmış makineler TPM devre dışı bırakılarak sunulur.
 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
 Harici güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
 Gerçek veri hızını, sistemdeki yapılandırılmış işlemci ve takılı bellek modülü tarafından belirler.
 HP Cloud Recovery, Intel® veya AMD işlemcilere sahip HP Elite ve Pro masaüstü bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda sunulur ve açık, kablolu ağ bağlantısı gerektirir. Not: Veri kaybını önlemek için önemli dosyalarınızı, verilerinizi,

fotoğraflarınızı, videolarınızı vb. yedeklemeniz gerekir. Ayrıntılar için lütfen şu adrese bakın: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
 Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve
hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
 
Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. AMD, Athlon, Ryzen ve Radeon, Advanced Micro Devices, Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. ENERGY
STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD Çevre Koruma Dairesi'ne ait tescilli ticari markalardır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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